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Bakgrunn 
 
I styringsdokument til Helse Vest RHF for 2003 forventes det at Helse Vest RHF foretar en 
gjennomgang av organisering av den akuttmedisinske kjeden, jfr pkt. 3.2.9. Gjennomgangen 
må skje i lys av planlagte strukturtiltak og endringer i oppgavefordeling i regionen og ha 
fokus på å sikre befolkningen et faglig forsvarlig akuttmedisinsk tjenestetilbud. 
Gjennomgangen skal bl.a. omfatte: 
 

 aksess- og reaksjonstid i AMK-sentralene 
 hensiktsmessig ordninger for basestruktur og ressursutnyttelse 
 kompetansekrav i ambulansetjenesten 

 
Når det gjelder luftambulansen understrekes det at de regionale helseforetakene må: 
 

 etablere retningslinjer og rutiner for ivaretakelse av ”sørge for” ansvaret for 
luftambulansetjenesten 

 følge opp de forpliktelser som følger av kontraktene på en aktiv måte 
 sikre at den transportmessige og medisinske delen av virksomheten integreres 
 etablere rutiner og retningslinjer for oppfølging av HMS-området for tjenesten 

 
Det forventes videre at det etableres egnede systemer for ivaretakelse av nasjonale hensyn i 
luftambulansetjenesten, herunder at det sikres forsvarlig beredskap og at det etableres faste 
rutiner og kanaler for informasjon. 
 
I arbeidet bør Helse Vest RHF ivareta nødvendig kontakt med Sosial- og helsedirektoratet i 
forhold til direktoratets oppgaver knyttet til sikkerhet, kravspesifikasjon og standardisering. 
 
De styringssignalene som her er gitt til Helse Vest RHF, er fulgt opp i styringsdokumentet til 
helseforetakene for 2003.  
 
I det følgende gis det en vurdering av fremdrift og innhold i prosjektet som grunnlag for 
videre planlegging. 
 
 



 

 
Kommentarer 
 
1. Fremdrift 
 
Gjennomgangen av de prehospitale tjenestene inngår som et av de prosjektene som er 
forutsatt startet i 2003. Helseforetakene vil være sentrale i dette arbeidet. 
 
Helse Vest RHF har hittil avventet oppstart av dette prosjektet. Det har flere årsaker: 
 

 Vi har gjennomført et omfattende funksjonsfordelingsprosjekt hvor akuttfunksjonene 
har en sentral plass. Oppfølging av dette prosjektet foregår fortsatt. 

 
 Det har vært viktig å ta stilling til akuttfunksjonene før vi går nærmere inn i de 

prehospitale tjenestene. Det gjelder også behandling ved akutt hjerteinfarkt, jfr PCI-
prosjektet, hvor det nå foreligger en rapport fra prosjektgruppen. 

 
 Det er under utarbeidelse ny forskrift. Forskriften vil omfatte følgende områder; 

medisinsk nødmeldetjeneste, legevakt i primærhelsetjenesten, ambulansetjenesten og 
telemedisin. Forskriften ventes klar høsten 2003. 

 
 Gjennomgangen av de prehospitale tjenestene er et omfattende arbeid som vil 

involvere mange aktører og reise følsomme problemstillinger. 
 
Selv om prosjektet ikke er oppstartet er det i helseforetakene også satt fokus på den 
prehospitale tjenesten. 
 
Hittil er det først og fremst Helse Midt-Norge som har hatt en større gjennomgang av de 
prehospitale tjenestene av RHF-ene. 
 
Det foreslås på denne bakgrunn følgende fremdrift i prosjektet: 
 

 Prosjektet planlegges høsten 2003  
 Oppstart tidlig våren 2004 
 Gjennomføring våren 2004 
 Sluttbehandling i HF-ene og RHF juni 2004 

 
Det forutsettes at nødvendig høring er gjennomført før sluttbehandling i juni 2004. 
 
2. Innhold 
 
Det er i funksjonsfordelingsprosjektet foretatt en gjennomgang av akuttfunksjonen i sykehus i 
helseregionen. En gjennomgang av den prehospitale tjenesten vil utfylle og kunne understøtte 
de endrings- og utviklingstiltak som følger av funksjonsfordelingsprosjektet og gi en samlet 
vurdering av den akuttmedisinske kjeden. 
 
Luftambulansen er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden og må medtas i prosjektet. 
Når de gjelder organisering av luftambulansetjenesten vises det imidlertid også til forslag om 
å etablere et felles ANS for luftambulansen mellom RHF-ene. 
 



 

 
 
Mål for prosjektet er å foreta en gjennomgang av organiseringen av den akuttmedisinske 
kjeden/prehospitale tjenesten i henhold til krav til forsvarlig beredskap og endringer i 
sykehusstruktur og oppgavefordeling. 
 
Den prehospitale tjenesten er en viktig del av den samlede akuttmedisinske kjeden. Tjenesten 
har utviklet seg fra en ren transporttjeneste til en integrert del av medisinsk diagnostikk og 
behandling. Det stiller krav til beredskap, kompetanse, kommunikasjon og materiell og utstyr. 
 
Det foreslås at prosjektet skal: 
 

 kartlegge dagens situasjon når det gjelder beredskap, kompetanse, kommunikasjon og 
samhandling, materiell og utstyr i henhold til allment akseptert krav 

 
 vurdere hvordan utvikling innen kommunikasjon, sykehusstruktur og medisin 

diagnostikk og behandling vil påvirke tjenesten i regionen 
 

 vise hvordan helseregionen kan møte utviklingen og sikre et forsvarlig tjenestetilbud 
 

 sikre et likeverdig kvalitetsnivå på de prehospitale tjenester i regionen samlet 
 

 finne mulige samordningseffekter av å se de prehospitale tjenester i regionen samlet 
 
Gjennomgangen skal bl.a. omfatte: 
 

 aksess- og reaksjonstid i AMK-sentralene 
 hensiktsmessig ordninger for basestruktur og ressursutnyttelse 
 kompetansekrav i ambulansetjenesten 
 responstid 

 
Når det gjelder luftambulansen skal det sikres at: 
 

 det er etablert retningslinjer og rutiner for ivaretakelse av ”sørge for” ansvaret for 
luftambulansetjenesten 

 de forpliktelser som følger av kontraktene ivaretas på en aktiv måte 
 den transportmessige og medisinske delen av virksomheten integreres 
 det er etablert rutiner og retningslinjer for oppfølging av HMS-området for tjenesten 
 det er etablert egnede systemer for ivaretakelse av nasjonale hensyn i 

luftambulansetjenesten, herunder at det sikres forsvarlig beredskap og at det etableres 
faste rutiner og kanaler for informasjon. 

 
 
I arbeidet bør det tas nødvendig kontakt med Sosial- og helsedirektoratet i forhold til 
direktoratets oppgaver knyttet til sikkerhet, kravspesifikasjon og standardisering. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Gjennomgang av de prehospitale tjenestene foretas i tråd med følgende fremdriftsplan:  
 

 Prosjektet planlegges høsten 2003  
 Oppstart tidlig våren 2004 
 Gjennomføring våren 2004 
 Sluttbehandling i HF-ene og RHF juni 2004 

 
Det forutsettes at nødvendig høring er gjennomført før sluttbehandling i styret i juni 2004. 
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